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 اهداف

 هدف کلی: 

ن انتظار می رود در پایان درس با کلمات دارای همزه با پایه از دانش آموزا

 آشنا شوند.« ؤ ا»ی 

 اهداف رفتاری:

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

 «ؤ ا»ندن کلمات دارای همزه با پایه ی توانایی خوا-1

 توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس -2

 عالقه به خواندن روزانه ی قرآن کریم -3

 دانش آموزان با مطالب درس قبل آشنا هستند. رفتار ورودی

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سواالتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.

رسانه های 

 آموزشی

لوحه آموزشی روز  –ضبط صوت  –لوحه  –قرآن آسمانی سوم ابتدایی کتاب 

  دوازدهم

 سخنرانی  – جمع خوانی –پرسش و پاسخ روش های یاددهی 
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 یادگیری -

 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس

 

 فعالیت های دانش آموزان عنوان

 فعالیت های معلم

 زمان

فعالیت های مقدماتی 

ارزشیابی رفتار 

 ورودی و ایجاد انگیزه

شاداب و با انرژی وارد کالس می شویم و با نام و یاد خدا  بعد 

از حضور و غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی 

 تکالیف و ارزشیابی تشخیص درس را شروع می کنیم.

 

 4زمان 

 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس

 مراحل آموزش

 :تخته بنویسد و بگویدرا روی  «ؤ  »معلم همزه ی روی واو -1

همان طورکه دیروز گفتیم این شکل چه حرفی است؟ دانش 

 :آموزان می گویند: همزه. معلم ضمن تأیید روی تخته بنویسد

  ء ←ؤ 

 بنویسد کوتاه حرکات با را« ؤ ٰ  » سپس معلم ترکیبهای  -2

 :بخوانند را ها آن که بخواهد آموزان دانش از و

 ؤُ                ؤِ             ؤَ

روی « ؤ ا » به صورت «آ »را با صدای «ؤ » آنگاه ترکیب 

تخته بنویسد و با اشاره ی صحیح از دانش آموزان بخواهد که 

 :آن را بخوانند
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  آ ← ئا ←ؤا  

 ب( آموزش تمرین دوم به روش دروس قبل 

 ج( آموزش تمرین سوم به روش دروس قبل 

 الف( ترجمه ی کلمات و عبارات قرآنی تمرین اول و دوم 

،نگیر ما را )  (مؤاخذه میکند)، قلب، میگیرد  )پرسش(سؤال 

مؤاخذه نکن ما را (، مروارید، دعا و درخواست شما، نگیر مرا، 

 ایشان ) آنها(

 (قرآن  )اینچنین تا محکم و استوار کنیم به وسیله ی آن -1

 ا.قلب تو ر

مؤاخذه میکند ( شما را به خاطر آنچه کسب  )می گیرد  -2

 .قلب های شما( به دست آورد (کرد 

 .پاداش ایشان نزد پروردگارشان بهشت های جاودانه است -3

 

 تعیین تکلیف

 

معلم در پایان درس تذکر می دهد که همین امروز در خانه 

خود تمرین های اول تا سوم را بر ای اعضای خانواده ی 

 حداقل یک بار بخوانند.
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